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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

شيخي اليوم حدث معي شيء لعله نستفيد من األخ الفاضل ، بعض أحد إخواننا من رجال التبليغ ، : أبو ليلى 

البضائع ؛ لكن اليوم  رجل فاضل متدين وهو زبون عندي وكثري جييء عندي يف احملل ويشرتي من عندي بعض

  وجدته يف حالة عجيبة شيخنا ، دخل عندي خبشونة وسلم علي

  نعم :الشيخ 

  فيقول يل أنا أريد أن أسافر: أبو ليلى 

  نعم :الشيخ 

يعين أخرج يف سبيل اهللا ، قلت له جيد إىل أين ؟ قال إىل باكستان وإىل الفلبني وإن شاء اهللا سأذهب : أبو ليلى 

لت له طيب بالنسبة لشروط اخلروج السنة يكون الذي خيرج عنده علم ؟ قال ليس شرط هذا ، أنا إىل اليابان ؛ ق

أريد أدعو وكذا ودعوة وهذا ؛ قلت له أنا الذي أعرفه أن من السنة الذي يريد أن خيرج ما يف مانع دون تقييد 

بعا أنا استغربت يقول أنتم لأليام ولألشهر وللساعات ، عليه أن خيرج ويدعو ويكون عنده علم عن علم ، ط

قلت له يا رجل اآلن البلد هنا حباجة  ...خليكم جالسني يف حمالتكم وأنتم كذا ، يعين أنا ال أريد أخرج وكذا 

اصال إىل دعوة وأنا أنصحك تبقى هنا عند أوالدك وعند زوجتك ، ما يف داعي أنك خترج ما موجود عندك العلم 

 )بلغوا عني ولو آية ( : ود عندك ، قال يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم الكايف ، العلم بشكل عام ما موج

قلت صحيح هذا احلديث ال نقول عنه شيء ولكن لست أنت مكلف فيه إال بشغلة معينة بتعرف جواب سؤال 

ممكن أنك جتاوب هؤالء الناس على هذا الشيء على استطاعتك ما وجدته يا شيخنا إال تنفس الرجل وكأنك 

معه هكذا بعصبية حىت قلت له وحىت عندي نساء يف احملل واستغربت من عصبيته مع أين أعرف أنه هادئ  فعلت



، أنا سكريين على يدي تابوا وأنا كذا وكذا ، وأنا كنت أعمل كذا وأنا كنت أساوي كذا ؛ قلت له هذا شيء 

ؤالء يعين الذين ما عندهم علم جيد طيب هذا لكن ادع يف هذا البلد نريد شيء من املعرفة خبصوص الدعوة هل

على اإلطالق ، كيف يرتكون أوالدهم ونساءهم وهذا الرجل الذي كان موجود عندي كان يأخذ من عندي 

بعض البضائع بالدين ألنه ليس ميسور احلال ، فكيف هذا سيخرج ؟ كم تكلفه هذه السفريات ، وكنت واهللا 

جها أو شيء فشكت أنه تركها بدون مصروف وخرج وصار شيخنا دخلت عندي امرأة كانت تظن أنين أعرف زو 

له شهور خارج وهم بدون مصروف اآلن ؛ فهل الدين حيكي هكذا يا شيخ الدين يعمل هكذا يا شيخ ؟ فقلت 

هلا طبعا الدين ما حيكي هكذا وال يعمل هكذا ويا أخيت عليك أن تصربي فجزاك اهللا خريا يا شيخ نريد منك 

  .نصيحة 

كل حال هذه املسألة تتكرر كثريا وحنن جلستنا اليوم مع األخ عقل هنا خاصة يعين خباصة أنت على   :الشيخ 

أول كالمك كان موجه له يعين فما أدري إذا كان هو يريد يتكلم بشيء وإال حنن نسمع منه ما عنده أسئلة 

  وجنيبه عليها ؟

ت فذكرين يف حادثة اليوم ، وهذا حدث أنا طبعا يا شيخ ملا مسعت عن األخ قال كنت خارج ورجع: أبو ليلى 

  .اليوم سبحان اهللا 

  .أينعم ، ويصري تسلسل  :الشيخ 

  .معليش يا شيخ أنا هو السؤال موجه لك بس أنا بدي أتطفل باإلجابة قليال جزئيا  :السائل 

  .تفضل يا أخي  :الشيخ 

ل اهللا هو يكون حبسب حال اإلنسان ، إذا  أوال اخلروج يف سبيل اهللا من خالل جتربيت أنا اخلروج يف سبي :السائل 

كان هذا اإلنسان عاملا فهو خيرج يعلم وإن كان غري عامل فيخرج يتعلم ، والتعلم يف اخلروج يف سبيل اهللا ليس 

تعلم علم املسائل وعلم احلديث والفقه لكن تعلم علم الفضائل حىت ينشرح القلب والصدر فيكون عند اإلنسان 

ى طاعة اهللا عز وجل واحملافظة على أوامر اهللا واحملافظة على سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم الرغبة واالقبال عل

ويكون اخلروج يف سبيل اهللا حىت تأيت الصفات اإلميانية اليت ال ميكن أن تأيت لإلنسان من خالل القراءة حىت تأيت 

  هذا الصفات يف اإلنسان يعين مثال صفات الصرب

  نعم :الشيخ 

فاخلروج يف سبيل اهللا خيرج فيه العامل واجلاهل العامل يعلم واجلاهل واألمي وطالب العلم يتعلم ، والعلم  :السائل 

يكون علم الفضائل حىت ينشرح القلب والصدر لتطبيق ما يسمع ألنه ليس املهم أن جيمع اإلنسان معلومات وال 



وتقديرها وتعظيمها ، يعين أنا رأيت واحد يف  يطبقها فتكون حجة عليه يوم القيامة وحىت يأيت فيه عظمة السنة

باكستان كان يتوضأ وهو رجل عمره حوايل مثانني سبعني سنة وقال هذا من الرعاة رعاة األغنام ولكن ملا كان 

يتوضأ صار يبحث يف أجيابه وبشكل مذهول وكانت إقامة الصالة قريبة فكان يبحث كأنه فاقد شيء فقال له 

ت فلوس ، ضاعت أوراق شيء ؟ قال ال ، املسواك املسواك أين املسواك ، يبحث عن على ماذا تبحث هل ضاع

مسواك فقال له يا شيخ األمر بسيط صل الصالة مقبولة بدون مسواك ، فقال صحيح ولكن فضيلة السواك كيف 

أصلي بدون سواك ؛ فكان مهتما جدا أن يطبق السنة ، وذكر بعض األحاديث عن فضل السواك وخاصة مع 

الوضوء ومع الصالة ؛ فهذا ال جنده يف كثري من العلماء الذين حيفظون الكتب ومعهم الشهادات والدكتوراة ، جتد 

الواحد متر عليه أسابيع وشهور ما محل السواك ، كذلك االهتمام بصالة اجلماعة ، االهتمام باألمر باملعروف 

كلها منكرات وال حيرك ساكن ، ال بأسلوب حسن وال والنهي عن املنكر ، جتد كثري من العلماء جيلس يف جمالس  

بغري حسن ؛ فعظمة الدين وأمهية الدين تأيت يف القلب من خالل اخلروج يف سبيل اهللا ، تطبيق السنة يف البيت 

على أهل البيت على الشخص يف العمل يف السوق يف التعامل مع األقارب مع األصدقاء وكذلك الصفات 

احللم املساحمة العفو استجابة الدعوة لإلصالح بني الناس ، كثري من الناس أعرفهم كان متكرب اإلميانية مثل الصرب 

جدا يعين يكون احلق عليه خمطئ واحلق عليه ويأيت صاحب احلق يستسمحه حىت يصلح بينه وبينه ولكن يرفض 

ا عنده الصفات اإلميانية يعفو ويتعنت ويتكرب ويوصلها ألكرب املستويات لكن ملا خرج يف سبيل اهللا صار هينا لين

ولو كان احلق له ويسامح حبقه ؛ ورأيت واحد كان حمتاجا جدا من الناحية املادية وله على واحد عشر دنانري 

مقرضة إياها منذ سنوات وذاك ملا أخذها وعده بعد أيام أو يف اية الشهر أن يردها فهذا الرجل كان حمتاجا 

اك الرجل فقال أريد أن أروح وآخذ فلوسي ، بعدين تذكر حديث النيب صلى اهللا وتذكر أن له عشر دنانري عند ذ

فصلى ركعتني وطلب من  )تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون اهللا الحق الذي لكم ( عليه وآله وسلم قال 

والرجل داخل  اهللا أن يلهم ذاك الرجل أن يأيت له باملال ذا الدين ، يف نفس اليوم وبعد فرتة قصرية ما رأى إال

عليه وسلم عليه وقال له يا أخي تذكرتك أنه يف يوم من األيام أعطيتين عشر دنانري ، أنا كنت ناسيها ونسيت 

أردها لك فاآلن احلمد هللا تذكرا وتفضل هذه العشر دنانري ، بينما ميكن لو صارت مع أي إنسان ما تعلم هذا 

ويعمل دعوى يعمل مشاكل ، وهكذا كثري يعين وجدنا ناس كان احلديث وما حاول يطبقه يروح يرفع عليه قضية 

عندهم املنكرات واألشياء احملرمة يف البيوت فلما خرجوا يف سبيل اهللا بالرغم من قلة العلم لكن ملا رجعوا إىل 

الد البيت بدأوا حبركة تغيري حبكمة وبرفق ودوء فأزالوا املنكرات وأصلحوا ما يف البيت والزوجة صلحت واألو 

صلحوا صار بيت يقال عنه بيت إسالمي تشم فيه رائحة اإلسالم بينما كثري مع احرتامي للعلم وأهل العلم 



طالب مثال خترجوا من كلية الشريعة تدخل بيته أبدا كأنه بيت يهودي أو نصراين ، الصور والتماثيل ومن مجيع 

   وهم ال يصلوناألشياء حىت أعرف بعض الناس خترجوا من كلية الشريعة زمالء يل

  !اهللا أكرب  :الشيخ 

أعرف واحد خترج من كلية الشريعة ففي الفرتة اليت كنت أدرس فيها املساحة وما كان يصلي وواحد عني  :السائل 

  .قاضيا ومعه ماجستري يف الشريعة وهو ال يصلي 

  .هذا منه كثري  :الشيخ 

شريعة يتعامل بالربا يتعامل باحملرمات يستمع األغاين وجتد كثري من طالب العلم كذلك يف كليات ال ... :السائل 

واملوسيقي ؛ فاخلروج يف سبيل اهللا جلميع مستويات األمة اجلاهل الذي ال يفقه يف الدين شيء ، وطالب العلم 

املتوسط ، والعامل فكل واحد يأخذ على قدر حاله إما يكون عاملا فيعلم فيفيد فاحلمد هللا خرجنا مع علماء يف 

اهللا استفدنا منهم كثري منهم الدكتور نعمان أبو الليل أستاذ التفسري كان يف اجلامعة اإلسالمية واآلن يف  سبيل

باكستان وخرجنا مع ناس قدماء يف الدعوة ما هم علماء ولكن مارسوا الدعوة منذ أمد طويل فصار عندهم 

  .صفات إميانية عجيبة يعين حتس فيهم اإلخالص والنور والربكة 

هل تظن أن هذه احلسنات اليت ذكرا ال توجد إال يف اجلماعة الذين خيرجون كما يقولون يف سبيل اهللا  :خ الشي

  ؟ 

  .هي موجودة يف كثري من الناس  :السائل 

معليش معليش ، إذا كان هذا الشيء موجود يف غري مجاعة التبليغ مثال فكيف حصلوا ذلك بطريق  :الشيخ 

  اخلروج ؟

  . ...ريق اخلروج هم حصلوا هذه الصفات نعم بط :السائل 

ميكن ما فهمت علي ، كان سؤايل بارك اهللا فيك أال يوجد مجاعة آخرون متخلقون باألخالق اليت  :الشيخ 

  ذكرا ورمبا بغريها وبأحسن منها وليسوا من مجاعة التبليغ وإال هذه اخلصال احلسنة حمصورة يف مجاعة التبليغ ؟

  .ودة يف غريهم ال ، بل موج :السائل 

طيب هذا كان سؤايل األول ، السؤال الثاين هل هؤالء الذين هم ليسوا من مجاعة التبليغ حصلوا هذه  :الشيخ 

اخلصال احلسنة بالطريقة نفسها اليت حيصلها مجاعة التبليغ وإال بطريقة أخرى ؟ فإن قلت هي بطريقة مجاعة 

ا من مجاعة التبليغ وال هم على منهج مجاعة التبليغ ، أظن التبليغ ما أظنك تقول هذا ألنك تعلم أم ليسو 

  ستقول هذا وإال عندك رأي ثاين يعين سأقول حصلوا ما حصلوا بطريقة أخرى غري طريقة اخلروج هذا ؟



أريد أن أقول مع احرتامي لك وال أقطع حديثك أن األعمال اليت ميارسها اإلنسان وهو خارج يف الدعوة  :السائل 

  .ا وهو غري خارج يف الدعوة قد ميارسه

  .حسن هذا الذي نريده  :الشيخ 

  .مثال يعين حلقات العلم  :السائل 

هذا الذي نريده وال حيتاج األمر لشرح ألنه أنا حطيت طريقتني طريقة اخلروج كما تقولون يف سبيل اهللا  :الشيخ 

م حيصلوا اخلصال بدليل أيش ؟ لتحصيل هذه احملسنات الصفات وطريقة غري اخلروج ، فكل من الطريقني ع

  .الواقع 

  .الوجود نعم  :السائل 

طيب ، إذن أنا أريد أن ألفت نظرك وأنت إن شاء اهللا اسم على مسمى عقل ، ستفهم علي ما أقول  :الشيخ 

إذن إذا كان هناك يف طريقة أخرى متكن ا من متكن من حتصيل تلك الصفات اليت تسموا بالصفات اإلميانية 

ما ينبغي حنن أن نوهم الناس ولو بغري قصد أن الطريق لتكميل هذه الصفات اإلميانية هو اخلروج املسمى  فإذن

وأن هذا صراطي مستقيما (( : باخلروج يف سبيل اهللا ؛ ألنه حينئذ نكون عم نفهم الناس أنه كما قال تعاىل 

   ))فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 

  .هللا حنن ما نقول هذا حاشا  :السائل 

أنا أعرف هذا ، ولذلك عم أقول لك وإال نضطر نقول هكذا وأنت مش رايح تقول هكذا ، إذا ملاذا  :الشيخ 

حنن حاطني دأبنا بدأب الدعوة إىل اخلروج يف سبيل اهللا على ما ذكر هؤالء وذكرت أيضا أن الناس خيرجون وما 

  .أستاذ عقل عندهم علم لكنهم يتعلمون ، هذه واحدة يا 

  أجيب عليها ؟ :السائل 

  نعم  :الشيخ 

  أجيب عليها ؟ :السائل 

  ال ما عندك جواب عليها ألين أقول ما أنت موافق عليه ، ما تريد جتيب عليه ؟ :الشيخ 

  .توضيح األمر  :السائل 

ألنه هو سبيلك ، وإن  ال ال ، ما حيتاج األمر إما أنك موافق أو خمالف ، إذا موافق أنا أمشي يف سبيلي  :الشيخ 

  . ...كنت خمالفا أقول لك تفضل بني 

  .ال ، أنا مواق موافق  :السائل 



  هذا هو ، فامسح يل إذن :الشيخ 

  تفضل :السائل 

رايح يرد علينا إشكاالت كثرية جدا على هذا العمل أوال ، وعلى هذه التسمية ثانيا وهو اخلروج يف  :الشيخ 

على بعض الناس ما سأقوله فال أقول يف ظين بل يف اعتقادي أنه سوف ال خيفى  سبيل اهللا ، أعتقد أنه إن خفي

وكل خري " عليك وهو أن خري اهلدى هدى حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وأن األمر كما قيل من أهل العلم 

ناك من إذا كان هذا كما قلت بالنسبة إليك إنه إن كان ه "يف اتباع من سلف وكل شر يف ابتداع من خلف 

خيالف فيما أقول فأنت لست منهم بل أنت معنا فيما نقول إن خري اهلدى هدى حممد صلى اهللا عليه وسلم وأن  

كل خري يف اتباع من سلف وكل شر يف ابتداع من خلف ؛ اآلن حنن نسمي هذا اخلروج باخلروج يف سبيل اهللا ، 

  ريية وإال مفقودا ؟سبيل اهللا كان موجودا يف القرون الثالثة املشهود هلا باخل

  .موجودا  :السائل 

ما تستطيع أنت أن تقول أنت غريك قد يقول أما أنت بصورة خاصة املسمى بعقل ما تستطيع أن تقول  :الشيخ 

إال أنه كان موجودا ؛ فهل تعلم وجود هذا اخلروج يف ذلك الزمن الذي كان فيه اخلروج يف سبيل اهللا معهودا 

قد أن هذا اخلروج الذي يقوم به اآلن مجاعة التبليغ كان موجودا يف ذلك الزمان أي ومعموال به ؟ فهل أنت معت

  .زمان وجود اخلروج يف سبيل اهللا ؟ ما أظنك تستطيع أن تقول نعم 

  .أنا أستطيع أن أقول نعم  :السائل 

  تفضل ، اآلن هنا بقى مشينا يف خط متفقني متاما ؛ أما اآلن ما بدأ ؟ :الشيخ 

  رتقنااف :السائل 

افرتقنا شيء لكن سنلتقي إن شاء اهللا ، هات نرى ما دليلك على أن هذا اخلروج كان موجودا يف ذلك  :الشيخ 

الزمان الذي كان فيه متحققا اخلروج يف سبيل اهللا ، أنا أرى القضية متناقضة يعين موجود وما موجود ، هذا يف 

تصوره متناقض وهات نرى أثبت لنا أين كان هذا اخلروج تصورنا حنن ، أنت بقى تريد تقرب لنا الشيء يلي حنن ن

  ومىت بدأ ومىت وقف ؟

طبعا علم احلديث أنت أستاذنا فيه قصة الرجل الذي قتل تسعا وتسعني نفسا ، اية القصة أنه عند ما  :السائل 

  . ...جاء إىل الرجل العامل وقال له أريد أن أتوب قال له نعم لك توبة 

  ع كالمك ؟جيوز أقاط :الشيخ 

  .تفضل  :السائل 



  .أنت الظاهر ما أدركت سؤايل  :الشيخ 

  . ...أدركت لكن هذا كمقدمة  :السائل 

ال ، فقط تكون خمطئ ، خاصة أنت تقول يل إين يف احلديث كذا ، احلديث الذي تريد تذكره ليس له  :الشيخ 

من العامل وليس من الراهب اجلاهل عالقة خبروجكم ، له عالقة خبروج شخص معني يعيش يف جو فاسد فيؤمر 

يؤمر بأن ينتقل إىل بلدة أخرى صاحل أهلها وفعال يستجيب ويأتيه املوت يف الطريق وتتواله مالئكة الرمحة ، أيش 

  عالقة بالذي نسأل عنه ؟

  . ...العالقة وثيقة بأننا نعيش يف بيئة فاسدة وحنتاج إىل بيئة صاحلة حىت نصلح فيها  :السائل 

  .يا شيخ أنتم عم ترجعوا إىل البيئة الفاسدة بارك اهللا فيكم  :الشيخ 

  .نرجع إىل البيئة الفاسدة حىت نصلحها أو نعيش فيها وحنن حمفوظون من الفساد املوجود  :السائل 

  . ...ال ، وال مؤاخذة هذه مغالطة مكشوفة  :الشيخ 

  كيف ؟  :السائل 

رجعتم إىل البيئة لتصلحوها فلماذا خترجون منها ؟ فابقوا فيها هذه مغالطة مكشوفة متاما ؛ ألنكم إذا  :الشيخ 

  )أنت في أرض ( وأصلحوها ؛ ألن اإلنسان يف احلديث ذاك يقول لك ايش يقول يف احلديث 

  )أرض سوء (  :السائل 

 فاخرج منها ، إنك يف أرض سوء فاخرج منها ؛ طيب أنتم خترجون وترجعون ، ما جاء هذا احلديث هلذا :الشيخ 

  .احلديث ليس له عالقة يا أستاذ أبدا ، فبارك اهللا فيك أنا أرجوا أن تستعمل الذي مسيت به 

  .إن شاء اهللا نستعمله  :السائل 

امسعين قليال تستعمل الذي مسيت به ، ما تتأثر بالتلقينات اليت تتلقنها من اجلماعة من احلزب ألن هذه  :الشيخ 

  . ...ه األرض مشكلة األحزاب القائمة اليوم على وج

  . ...احلمد هللا ليست حزب  :السائل 

أنا قلت لك اجلماعة أوال ، أو احلزب فأنت خذ من االمسني ما يناسبك ، ال تأخذ االسم الذي  :الشيخ 

يناسبك إنك ترد علي ، ال ، خذ مسها مجاعة مسها حزب مسها ما شئت فأنا فو قلت لك حزبك بتقول يل احلمد 

حزب ؛ املهم هذا التلقني الذي تلقنه األحزاب ألفرادها حنن نلمسه ملس اليد يف مجاعة  هللا ، اجلماعة ما هم

التبليغ ، رجل كهذا الذي ضرب به مثال ما يعرف ميكن يصلي مثل الناس ، آخذ أيش حجة طاملا مسعتها من 

، من )بلغوا عني ولو آية ( املتعلم من العامل واملتعلم واجلاهل كلهم سواء من مجاعة التبليغ يقول لك الرسول قال 



أين تعلمها هذه ؟ حنن انبح صوتنا ونتحدث بأحاديث الرسول عليه السالم ، نادرا ما واحد جييء حيفظ حديث 

، ملاذا ؟ ألنه ما رايح نلقنهم إال حتفظ هذا احلديث ، عم نروي هلم األحاديث بالعشرات وباملئات ، لكن هنا يف 

طيب هذا حديث  )بلغوا عني ولو آية ( ن كذا واجلواب كذا إىل آخره توجيه خمصص أنه احفظوا ، يقولو 

صحيح لكن هذا ملقن الرجل ، ولذلك ملا يأيت يتكلم معه رجل عامل هو يذكر له األشياء اليت سامعها ، فقط ما 

  .يعرف أن هذا له عالقة ذا الكالم يسمعه وإال ال ؛ فأنا أرجوك وأنا ثقيت بك كبرية وكبرية جدا 

  .بارك اهللا فيك  :سائل ال

قتل تسعة وتسعين نفسا ثم اهللا أراد له ( إنك تستعمل عقلك ؛ القصة هذه هلا عالقة بإنسان شرير  :الشيخ 

الهداية فأراد أن يتوب لكن ما يعرف طريقة التوبة ما هي ، فسأل عن أعلم أهل األرض فدل على راهب ، 

ه وقال له أنا قتلت تسعة وتسعين نفسا هل لي من فدل على راهب يعني على جاهل متعبد ، فذهب إلي

لكن الرجل يريد أن  -توبة ؟ قتلت تسعا وتسعين نفسا وتريد تتوب ؟ ليس لك توبة ؛ كمل العدد للمائة ؛ 

كما قرأت فيسأل فيدل على عالم ، يروح لعنده ويقول له أنا قتلت مائة شخص بغير حق   - يتوب فعال 

ال ولكنك بأرض سوء فاخرج منها واذهب إلى القرية الفالنية الصالح أهلها فهل لي من توبة فقال له كيف 

؛ ما جاء يا أستاذ عقل هذا هلذا ؟ وجاتك بكل صراحة ، قلت لك لو أنكم تركتم هذه  )؛ فخرج الرجل 

ن البالد وهاجرمت إىل بالد خري من هذه البالد فأقول لك أصبت يف استشهادك باحلديث ؛ لكن أنتم خترجون م

هنا تغيبوا أربعني يوم أكثر أو أقل وترجعون لنفس البلدة الفاسد أهلها ، كيف تستدلون ذا احلديث على هذا 

  الفعل هات نرى ؟

اآلن هو ملا قال له اذهب إىل القرية الصاحلة قصده أن يعيش فيها حىت ميوت إىل األبد أم قصده وإال  :السائل 

  يطمئن إميانه وتصلح أحواله ؟

هذا من متام التعليم يا أستاذ عقل ، هذا من متام التعليم وال مؤاخذة ، منطقيا جاوبين ما عندك ؟ ما  :الشيخ 

القصد من هذا ؟ إنه ما ميوت هناك أليس كذلك ؟ هذا خطأ ، قصده أن يذهب لتلك البلد حىت ينصلح حاله 

ليه وسلم كما تعلم كان حيرم على وما ينوي الرجوع إىل األرض الفاسدة اليت هرب منها ، الرسول صلى اهللا ع

الذين هاجروا من مكة إىل املدينة أن ميكثوا يف مكة أكثر من ثالثة أيام ، وهم هاجروا من أيش ؟ من مكة إىل 

املدينة ، ومكة أفضل من املدينة والصالة فيها كما تعلمون مجيعا مبائة ألف صالة لكن حىت ما ينايف هجرم 

سبيل اهللا للمدينة فيحنوا إىل وطنهم إىل بلدهم ؟ ال ، لكم فقط بقاء ثالثة أيام خرجوا من مكة مهاجرين يف 

وترجعوا إىل بلدكم الذي هاجرمت إليه ؛ فهذا احلديث احلقيقة هذا احلديث أنا أذكره مبناسبة كثرية ، واألخ عنده 



ذات ، أنا أضعه يف موضوع مئات األشرطة من احملاضرات والكلمات اليت يتكلم فيها من مجلتها هذا احلديث بال

أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب ( 

هذا القلب يكون صالحه بصالح اجلوارح ، وصالح اجلوارح يكون مبخالطة األخيار ومنابذة األشرار ، والرسول  )

من ( : رية جدا جدا يؤكد فيها على صحبة األخيار فيقول عليه السالم وال أريد أن أطيل عليك ذكر أحاديث كث

: ويقول  )أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين ( : أي خالطه ؛ ويقول  )جامع المشرك فهو مثله 

وأذكر هنا كالما طويال لتأكيد ضرر صحبة األشرار وحسبك تذكريا قوله  )المؤمن والمشرك ال تتراءى نارهما ( 

مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء ، مثل الجليس الصالح إما أن يحذيك وهو بائع ( الم عليه الس

العطور إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة ؛ ومثل الجليس السوء كمثل 

أن يرتك هذه  فهذا الرجل العامل نصح الرجل )الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة 

األرض السيء أهلها ويهاجر إىل األرض الصاحل أهلها ليس من أجل أن يتبضع من هناك صالح ويرجع ، ال ، 

من أجل أن حيصن حاله يف هذا املكان الصاحل ويرتىب ويعيش ما شاء اهللا له أن يعيش ؛ فمن أين حنن نأخذ بقى 

أنا احلقيقة آسف جدا إنه عقلك يشرد مع هذه األوهام ،  أنه راح هناك من أجل أن يتزور ؟ وانظر يا أستاذ عقل

أنت اآلن تقول يا ترى راح من أجل أن ميوت هناك أم من أجل أن يرجع ؟ طيب أنا أرى احلديث ليس له عالقة 

إطالقا من أي زاوية ، درسنا احلديث منها أخريا تقول كأنك تقول وما تصرح إنه هو راح ينصلح هناك وبعدين 

ض الفاسدة من أجل أن يصلح فيها ، طيب هؤالء اجلماعة الذين يروحون لفرنسا أم العهر والفسق يرجع لألر 

والفجور وعم جييئوا هلنا راحوا مثل ما راح ذاك الرجل لألرض الصاحل أهلها من أجل ماذا ؟ من أجل أن يتحصنوا 

عالقة بأي وجه من الوجوه أبدا ذا باألخالق الصاحلة هناك ويرجعوا هلنا يصلحون يا أستاذ ؟ فاحلديث ليس له 

اخلروج املقنن املنظم ، وما أريد أن أذهب بعيدا ، أنا ال أزال أنتظر اجلواب الواضح ألنه أنت اجبت حبديث عن 

شخص ، أنا كان سؤايل هل تعلم الوقت الذي تعتقد كما نعتقد أن اخلروج يف سبيل اهللا كان موجودا من قبل 

  ؟ ...شخص جتيء يل حبديث هذا اخلروج هذا اخلروج ما جتيء يل ب

  . ...أنا ما انتهيت من اإلجابة ، أنا جئت ذا قلت كمقدمة  :السائل 

مجيل جدا ، هذه مقدمة لكن هذه مقدمة كما ترى ليس هلا أصل أبدا ذا اخلروج اجلماعي املقنن  :الشيخ 

  ف يف هذا إطالقا صح وإال ال ؟املنظم إمنا هو خروج من أرض فاسدة إىل أرض صاحلة وحنن ما يف خال

  .صح  :السائل 

  إذن ما عالقة هذا ؟ :الشيخ 



  .أنا جئت ذا على مستوى فرد  يعين شخصي  :السائل 

ما هذا سؤايل ، ما هذا سؤايل بارك اهللا فيك ، وأنت تعلم أنه أنا ما حباجة أنك تأيت تذكر يل احلديث   :الشيخ 

من أجل خيرج اإلنسان من وطنه  ))أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها ألم تكن (( كما قلت ألنه حنن نعرف 

الذي ولد فيه إذا ساء أهله إىل بلد آخر أهله صاحلون ، هذا هو داللة احلديث وحنن هذا ليس خالفنا ، حبثنا 

حنن وإياك اآلن هو هذا اخلروج اجلماعي هل تعلمه كان موجودا يف القرون الثالثة املشهود هلا باخلريية واملتفقون 

أا خري القرون ؟ قلت أنت نعم ، وأنا أظن هذا بعيد حتقيقه لكن وفوق كل ذي علم عليم وتفضل هات نرى 

  أين كان هذا اخلروج ؟

  ؟ ...اجلماعة الذين بعثهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

ناقشنا فيها مشاخيكم وطالبكم أيضا بدي أضطر أقاطعك يا أخي ؛ ألن هذه أيضا من مجلة التلقينات  :الشيخ 

إىل آخره هؤالء الذين خرجوا بارك اهللا فيك ، خنبة ، خنبة من أصحاب الرسول امسهم القراءة إىل اليوم ، القراء ما 

خرجوا جهلة ، عليهم رئيس واحد وبالش نقول هذا الرئيس الواحد يريد رئيس فوق منه ويريد رئيس فوق منه ألنه 

ض أنه أعلم علماء الدنيا لكن الذين معه جهلة ؛ أما هناك الرسول أرسل سبعني قارئا ما فيهم علماء لكن نفرت 

  والقارئ تعرف أنت أنه يف زمن الرسول ليس هو القارئ يف زماننا ، صح وإال ال ؟

  .صحيح  :السائل 

ليه الصالة والسالم ؛ إذن هؤالء دعاة مبعىن الكلمة ، يدعون الناس إىل ما هداهم اهللا إليه بواسطة نبينا ع :الشيخ 

فهم قراء وهم علماء وهم حيفظون القرآن ، وإىل آخره ؛ أيضا هذا اخلروج حنن ليس حبثنا فيه ، أنا أقول لك لو 

خرج عاملان من الدار هذه واحد راح شرقا وواحد راح غربا هل أحد يقول هذا اخلروج ما جيوز ؟ ما أحد يقول 

أن تتأمل بالسؤال ما هو ، هذا اخلروج الذي تسمونه يف سبيل اهللا مىت بدأ ذا أبدا ، بارك اهللا فيك ؛ فأرجوا 

  .ومىت وقف سبحان اهللا 

  .بدأ ببداية بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

  كيف ؟  :الشيخ 

  .ببداية بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

 نتكلم عن خروج الفرد ، أنا ضربت لك املثل اآلن أيضا أنت نسيت ما ذكرتك به اآلن يا أخي حنن ال :الشيخ 

بعاملني ، عاملني إذا واحد شرق وواحد غرب للدعوة يف سبيل اهللا هل هذا هو اخلروج الذي عم نتكلم عنه ؟ ال ، 

هذا خروج علماء رايح نقول لك اآلن ، أنا سأضرب لك مثل يف نفسي ، أنا بقيت ثالثني سنة يف سوريا أخرج 



ادي ، هذا ما أحد ينكره وهذه هي دعوة الرسول عليه السالم ؛ فأنت تقول بدأ به الرسول عليه لوحدي بانفر 

  السالم

  صربك علي قليال :السائل 

  . ...ال يا أستاذ البحث معك متاما فقط ال أريد أضيع وقتك وبالتايل تضيع وقيت يف البحث  :الشيخ 

  كانت خطأ من أجل أن يتبني يل إياها فيما بعد ؟  وأنا أريد أعرض احلجج اليت عندي حىت إذا :السائل 

ال ، فقط أنا أريد شيء ما أمتناه من غريك ، أعطي بالك ، احلقيقة أنا ظين بك غري ظين بالناس  :الشيخ 

  . ...اآلخرين 

  .بارك اهللا فيك أشكرك على هذا  :السائل 

أريد حجة جتيز ا للجماعة هؤالء هذا  قبل أن تلقي علي حججك فكر فيها وافهم علي أنا ما أريد ؟ :الشيخ 

اخلروج الشامل اجلامع الذي فيه كما قلت لك فيه ميكن عامل ، إذا ما قلنا عويلم ، إذا ما قلنا ما قلنا إىل آخره ؛ 

أما الذين معه ما يعرفون شيئا هذا النوع من اخلروج أين دليلة ؟ جئت يل حبديث الرجل الذي قتل تسعا وتسعني 

بسبعني قارئ ، يا أخي القراء هؤالء علماء ، ثلثت أخريا وقلت حممد عليه السالم وحده ، سبحان نفسا ثنيت 

اهللا أنا أريد دليال أنت مقتنع فيه ؛ أما إذا كنت تقول واهللا أنا أعرض عليك ما عندي من احلجج اليت مسعتها ما 

خينا هذا ، ما ندري أأريد بنا خري أم شر رأيك فيها ؟ هذا حبث ثاين لكن أنا رأيتك متحمس متاما يف اجلواب أل

ملا أثار هذا املوضوع وحنن ما من أجل هذا التقينا واجتمعنا وكما قلت يف أول الكالم جواب له إن الوقت هذا 

  خمصص لك ولألخ الذي كنت معه

  جزاك اهللا خريا حنن نستفيد :السائل 

  تقولون أنتم اسفني ؟ "يدخل اسفني " أما هو كما يقولون عندنا يف الشام  :الشيخ 

  .نعم نعم  :السائل 

  .كويس ، هذا ما كان على البال يشهد اهللا   :الشيخ 

  .إن شاء اهللا يكون كالمه خري رمبا يكون عندي معلومات أظنها صح وهي خطأ فوضحتها  :السائل 

مثال اتناقش أنا هذا ممكن بارك اهللا فيك ، لكن بقى طريقة البحث ممكن خيتلف يف فرق بني إنسان  :الشيخ 

خمتص  ...وغريك يف مسألة يقول يل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا وكذا ويعمل يل مقدمة أنت 

باحلديث وكذا وكذا ، إىل آخره ؛ طيب أنت تقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما تسألين هل هذا 

احلديث موضوع الذي حتتج به فاهم علي وإال ال احلديث صحيح وإال غري صحيح ؟ ما ختليين أقول لك أن هذا 



  ؟

  .فاهم  :السائل 

  . ...الشاهد  ))وتلك األمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ((  :الشيخ 

  أنا أريد أسأل سؤاال معليش :السائل 

  تفضل :الشيخ 

  اآلن الرسول صلى اهللا عليه وسلم :السائل 

  عليه الصالة والسالم :الشيخ 

كان خيرج إىل الكفار يف أسواقهم ويف حمالم ويدعوهم ، كان معه مثل أبو بكر وأسامة بن زيد وزيد   ملا :السائل 

  بن احلارثة ؟

  .ممكن يكون معه واحد اثنني طبعا  :الشيخ 

  .واحد أو اثنني أو أكثر  :السائل 

  .ممكن يكون ما يف مانع  :الشيخ 

  .العامل فيهم هو الرسول عليه السالم  :السائل 

  .عليه الصالة والسالم نعم  :لشيخ ا

  .والذين معه هم بالتأكيد أقل علما منه  :السائل 

  .أكيد  :الشيخ 

إن مل نقل يعين قد يكونوا جهلة يف بادئ األمر يف بادئ أمر الدعوة أنه ما كان عندهم رصيد من العلم  :السائل 

.  

  .روج كان يف أول الدعوة وإال فيما بعد ال ، ملا تصل هذه النقطة خيتلف اجلواب ، هل هذا اخل :الشيخ 

  .هذا يف أول الدعوة  :السائل 

  أين ؟ :الشيخ 

يعين ملا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم خيرج مع أيب بكر وكان أبو بكر يعرف القبائل ويكون مع  :السائل 

  ؟ ...النيب كدليل يدله على الناس ويعرفهم عليه هذا يف بادئ أمر الدعوة 

هنا تبني أن خروجه كان ليدل الرسول على شيء هو حباجة له ؛ فهنا القضية خرجت عما حنن يف  :الشيخ 

  .صدده 



  ماشي هذا اخلروج أمل يكن له أثر يف نفس أيب بكر رضي اهللا عنه ؟ :السائل 

  وهل أنا أنكر هذا بارك اهللا فيك أنكر هذا ؟ :الشيخ 

  .ال تنكر هذا  :السائل 

  تسأل هذا السؤال ؟ إذن ملاذا عم :الشيخ 

  أنا أريد أن أخلص إىل نتيجة أنه إذا خرجت مجاعة :السائل 

  نعم :الشيخ 

فيهم إنسان متعلم عامل أو طالب علم ومعه ناس أميون جهلة عصاة ، لكن يريدون أن يستفيدوا ،  :السائل 

   جيوز أو ماذا نقول ؟يستفيدون علم ، يستفيدون صفات ، يستفيدون إميان ؛ هل نقول إن هذا الشيء يعين ال

إذا أنت تقف عند حدود السؤال وما تعاجل الواقع له جواب ؛ أما إذا كان قصدك بالسؤال معاجلة الواقع  :الشيخ 

  فله جواب ثان ؛ فما الذي تريده ؟

  كالمك ما واضح ، أيش يعين أعاجل الواقع ؟  :السائل 

وم الذي خرج من اهلند من السند ما أدري من أين وعم إىل الواقع الذي البحث فيه هذا اخلروج الواقع الي :الشيخ 

  آخره البالد اإلسالمية ما شاء اهللا منها ، هو هذا الذي الذي عم تسأل عنه أنت وإال عبارة عن خروج مصغر ؟

  .ال ، هذا الذي أقصده  :السائل 

  أيش الذي تقصده اخلروج هذا ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  ك عنه تقصد هذا وإال هذا ؟هذا الذي أسأل :الشيخ 

  .نعم هذا  :السائل 

  .أقول لك ال ، اخلروج املصغر دائما موجود يف كل عصر ، يف كل قطر ، يف كل مصر  :الشيخ 

  .هذا صحيح  :السائل 

صحيح ولذلك يف فرق بقى بني السؤال الذي تسأله أنت ويكون اجلواب بقى انا أقول لك نعم هذا  :الشيخ 

روع وتأكد أنت وبتقول يل هذا صحيح لكن هذا الصحيح ما يصحح ، هذا اخلروج الذي موجود ، وهذا مش

  .حنن اآلن ندندن حوله 

  ملاذا ؟ :السائل 

  .ألنك أنت وأنا متفقون إن مثل هذا اخلروج األول الذي اتفقنا على صحته موجود كما قلت أنا آنفا  :الشيخ 



  .موجود صحيح  :السائل 

ر ويف كل قطر ومصر؛ لكن هذا اخلروج ال أصل له إطالقا يف كل القرون اإلسالمية موجود يف كل عص :الشيخ 

  .اليت مضت ؛ فإذن هذا غري ذاك 

  أال نقول إن ذاك اخلروج الذي أقررناه هو أصل هلذا اخلروج ؟ :السائل 

  .ال  :الشيخ 

  وملاذا ؟ :السائل 

ك لشيء ، هذا مثل الذي يستحسن كل بدعة خترج أبدا ، سبحان اهللا ، هذا الذي أقول رايح ألفت نظر  :الشيخ 

اليوم وقبل اليوم جييئون لك بأدلة عامة ، هذه األدلة العامة ما تشمل هذه احلادثة اخلاصة ، خلينا نأخذ مثال هو 

من أبسط األسئلة ، يقول قائلهم ملاذا تنكرون الصالة على الرسول بعد األذان ؟ أال يشمل هذا الصالة على 

من صلى ( : ؟ أال يشمله قوله عليه السالم  ))صلوا عليه وتسلموا تسليما (( : األذان قوله تعاىل  الرسول بعد

؟ اجلواب ال يا أخي ال ؛ ألن هذا األذان مشروع وأحلق به شيء مل  )علي مرة واحدة صلى اهللا عليه بها عشرة 

؛ فاآلن استدالل ببعض النصوص العامة  يكن من قبل يف كل هذه القرون من قبل اليت مضت املشهود هلا باخلريية

على هذه احلادثة هذا استدالل خطأ ؛ ملاذا ؟ ملاذا أنا بدأت كالمي بارك اهللا فيك معك ، قلت لك حنن متفقون 

 "وكل خري يف اتباع من سلف وكل شر يف ابتداع من خلف " أن خري اهلدى هدى حممد ، و متفقون على قوهلم 

يقينا ما يستطيع إنسان عنده ذرة من عقل أو علم أن يقول إنه كان فيما مضى من  فهذا اخلروج املوجود اآلن

  .القرون ، ال نقول القرون الثالثة فط كل القرون هذه ، هذه حادثة يف هذا الزمان والشك 

  أين وصلنا ؟ :السائل 

أ ، واملعيار وال تنس وصلنا بارك اهللا فيك أن االستدالل بالقضايا اخلاصة على قضايا عامة هذا خط :الشيخ 

املعيار ، وكل خري من اتباع من سلف ، ولعلك تذكر ملا قلت لك اخلروج يف سبيل اهللا يقينا كان من قبل لكن 

  السؤال هذا اخلروج يف سبيل اهللا كان من قبل ؟

  .ذا الشكل املتعارف عليه بالتقنني والتنظيم الذي ذكرت ال ما كان  :السائل 

  . ...و ها ، هذا ه :الشيخ 

  .حنن نقيس على األصل  :السائل 

  نعم ؟ :الشيخ 

القياس على األصل يعين أنا أريد أن أسألك سؤال مثال ، هل كان مثال الصحابة رضي اهللا عنهم ابن  :السائل 



عباس كونه مؤلف وعامل تفسري هل كان جيلس مثل جلستك هذا يف مثل هذه املكتبة وأمامه الطاولة وعنده 

  األجهزة الكهربائية وااللكرتونية ؟ الرفوف وعنده

  .ال واهللا  :الشيخ 

  ؟..ما كان ، فهل نقول هذا العمل  :السائل 

ملاذا اآلن صار لك ساعة تتعب حالك من أجل ما نقول إن هذا اخلروج ما كان ملاذا ؟ ملاذا ما كنت  :الشيخ 

هذا ال واهللا ما كان ؟ ملاذا ؟ بل أحتاول  مثلي تقول إن ابن عباس ما كان هكذا ، ملاذا ما تقول أنت عن اخلروج

" جتيب حديث واحد واثنني وثالثة وإىل آخره من أجل مثل ما يقولون عندنا يف الشام وال مؤاخذة من أجل 

يضحك الشيخ رمحه اهللا ـ ملاذا ؟ من أجل هذا أقول لك يا عقل خليك عقل ، -   "نغطي السموات بالقبوات 

تتلقن ، ناقش األدلة ؛ خروج الرجل هربا من بالد الفسق والفجور إىل البلد  من أجل هكذا أقول لك أنت ال

الصاحل أهلها  نقيس عليه خروج املسلمني من بلدهم الصاحل على عجره وجبره أعطي بالك ، خروجهم يقاس 

قاس على خروجهم من البلد الصاحل على عجره وجبره إىل بالد الفسق والفجور إىل أمريكا إىل بريطانيا ، هذا ي

هذا ؟ سبحان اهللا ، ابن حزم الظاهري من كبار علماء األندلس ويسمى بالظاهري ألنه يعتمد على النصوص يف 

الظاهر بطريقة فيها مجود متناهية جدا ولسنا اآلن يف هذا الصدد ، من مجوده ينكر القياس خالفا جلماهري 

عي القرآن والسنة واإلمجاع والقياس ، فأخر األدلة األربعة العلماء ، والقياس احلقيقة هو الدليل الرابع لعلك تذكر م

هو القياس ملاذا ؟ لدقته ، ما كل واحد يستطيع أن يقيس ، خذ بالك ، مش كل واحد يستطيع أن يقيس وال 

مؤاخذة أنا أقول لك ألين أنا أوال عشت كل هذا الزمان صرحيا وخباصة مع إخواين الذين أشعر معهم باإلخالص 

  . ...منهم إن شاء اهللا ، أنا أقول لك إنك أنت ما يطلع بيدك أن تقيس الذي يريد يقيس  ، وأنتم

  .ما أنا أريد أقيس  :السائل 

امسح يل ، أنت تلك الساعة طلع منك أنه نقيس هذه على هذه إىل آخره ، لكن هذا ما طالع منك  :الشيخ 

  .طالع من غريك 

  .احلرف نعم طالع من غريي وأنا نقلته ب :السائل 

ابن حزم الظاهري من كبار علماء األندلس ويسمى بالظاهري ألنه يعتمد على النصوص يف الظاهر  :الشيخ 

بطريقة فيها مجود متناهية جدا ولسنا اآلن يف هذا الصدد ، من مجوده ينكر القياس خالفا جلماهري العلماء ، 

السنة واإلمجاع والقياس ، فأخر األدلة األربعة هو والقياس احلقيقة هو الدليل الرابع لعلك تذكر معي القرآن و 

القياس ملاذا ؟ لدقته ، ما كل واحد يستطيع أن يقيس ، خذ بالك ، مش كل واحد يستطيع أن يقيس وال 



مؤاخذة أنا أقول لك ألين أنا أوال عشت كل هذا الزمان صرحيا وخباصة مع إخواين الذين أشعر معهم باإلخالص 

  . ...ء اهللا ، أنا أقول لك إنك أنت ما يطلع بيدك أن تقيس الذي يريد يقيس ، وأنتم منهم إن شا

  .ما أنا أريد أقيس  :السائل 

امسح يل ، أنت تلك الساعة طلع منك أنه نقيس هذه على هذه إىل آخره ، لكن هذا ما طالع منك  :الشيخ 

  .طالع من غريك 

  . نعم طالع من غريي وأنا نقلته باحلرف  :السائل 

لذلك أقول لك فكر ؛ فالشاهد القياس لدقته علماء اجلمهور وعلماء السنة جعلوه يف املرتبة الرابعة ،  :شيخ ال

ابن حزم أنكره بالكلية ؛ لكن أنا تعجبين منه عبارة ملا يناقش القائسني يلي يقيسون احلقيقة يناقش قياسات 

قياسات بعيدة عن الصواب كل البعد ، مثال أنا اآلن  " القياسات ال تنزل مبيزان وال بقبان" بالتعبري السوري أيضا 

عشت باملذهب احلنفي ، املذهب احلنفي يقول لك إذا تكلم املصلي يف صالته ساهيا بطلت صالته ، أيش 

، هذا قياس النقيض على نقيضة ، يقاس الساهي على املتعمد ؟ !الدليل ؟ قال قياسا على املتعمد ، اهللا أكرب 

د هنا ملا يناقش هكذا أقوال وهكذا قياسات ما يقول ؟ كليشة هذه عنده يعين يكررها دائما ، ابن حزم والشاه

ولو كان منه حق لكان هذا منه " يقول أوال القياس كله باطل ، هو هيك يقول لكن أنا شاهدي يف متام كالمه 

  فهمت كالمه ؟ "عني الباطل 

  . ...ما  -يضحك -  :السائل 

  .يا أخي ما هو سهل أبدا  الشاهد القياس :الشيخ 

اآلن شيء جبر شيء علماء جند علماء حمرتمون وهم أحسن املوجودين اليوم على وجه األرض اإلسالمية  :الشيخ 

طبعا ألنه ما يف غريها ولكن مع ذلك هلم أشياء حنن ال نوافق عليها ، السبب عدم دقة النظر ؛ فأنت تعرف مثال 

ن الركوع ، ما حجتهم ؟ طبعا هلم حجة ، ما يقولون شيء عن عبث ؛ لكن إنه هم يضعون أيديهم بعد الرفع م

كان رسول اهللا صلى اهللا ( حنن نريد ندرس هذه احلجة ، نريد نتأمل فيها هل هي صواب أم هي خطأ ؛ يقولون 

 ، قام يف الصالة هذا قيام ؛ كالم صحيح أنا ما )عليه وسلم إذا قام في الصالة وضع اليمنى على اليسرى 

أقول بقى ؟ أقول هذا دليل ال ينهض مع أنه أنا أقول معهم إن هذا حديث صحيح كان إذا قام يف الصالة وضع 

اليمىن على اليسرى ، صحيح احلديث صحيح ؛ لكن هذا القيام الثاين ما الدليل إنه داخل يف هذا النص الذي 

  أول ما ينصب ينصب على القيام األول ؟ واضح كالمي هلنا ؟

  . ...ذاك كالم عام وما خيصصه  : السائل



أحسنت ما يكفي يقول وهنا بقى الشاهد ما يكفي الواحد منهم يقول يا أخي كالم هذا نص عام  :الشيخ 

يشمل القيام األول يشمل القيام الثاين ؛ ألنه حنن نقول جاءت نصوص كثرية بأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  

م األول ؛ فهل عندكم نص واحد أن الرسول كان يضع يف القيام الثاين ؟ كان يضع اليمىن على اليسرى يف القيا

  ال وجود هلذا النص ، إذن هذا الدليل العام ال يصلح االستدالل به يف خصوص هذا العمل اخلاص ؛ واضح ؟

  .نعم  :السائل 

ت الظهر مثال أقرب لك هذا املوضوع بشيء ما وقع بعد لكن أخشى أن يقع ، إذا دخل مجاعة يف وق :الشيخ 

واحد يريد يصلي السنة شرقا من املسجد وآخر غربا إىل آخره ، واحد ينادي يقول هلم يا إخواننا تعالوا نصلي 

هذا حديث خلينا نصلي السنة القبلية مجاعة ورمبا يتبع هذا  )يد اهللا على الجماعة ( : مجاعة قال عليه السالم 

ورمبا  )ة الفذ بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين درجة صالة الجماعة تفضل صال( احلديث حبديث ثاين 

 )صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده وصالة الثالثة أزكى من صالة االثنين ( يلحقه حبديث ثالث 

وهكذا ، أحاديث صحيحة لكن االستدالل غري صحيح ؛ يا ترى بأي شيء سنرد حنن يا أستاذ على هؤالء 

ذه الظاهرة هذه يف التجميع لصالة السنة ؟ ما يف عندنا حديث بأن الرسول قال ال الذين استدلوا علينا يف ه

  تصلوا السنة القبلية مجاعة ، ما يف عندنا هكذا حديث ؛ لكن ما عندنا ؟

  .فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم و الصحابة  :السائل 

ترى فهموا األحاديث هذه فهما صحيحا ؟ أيوه بارك اهللا فيك فهل فعل الصحابة هذا ؟ اجلواب ال ؛ يا  :الشيخ 

اجلواب بلى، ترى فهمهم كان كفهمك أنت ؟ اجلواب ال ؛ ألنه لو كان اجلواب بلى أيضا هل تركوا تطبيق فيما 

فهموا ؛ وجئت أنت تستدرك أنت حيث شاركتهم فيما فهموا لكن خالفتهم بالتطبيق ألم هم ما طبقوا ؟ 

 فيك يوضح لك أن أي تكتل ، أي جتمع مل يسبق له سلف يف العهود الطاهرة اجلواب ال ؛ هذا املثال بارك اهللا

النرية هذا حنن راحيني جند له سند مثل هذا الرجل ما وجد له ثالث سندات ثالث أحاديث لكن االستدالل ذه 

ال ألنه قياس صورة على صورة ، هذا أمر صعب صعب جدا أو  ...األحاديث خطأ ألن السلف ما فعلوا هذا 

وخباصة إذا تعارض وهنا بيت القصيد مع حياة اتمعات اإلسالمية األوىل فضال عن اتمعات الدنيا ألنه يف 

أشياء تغريت وتبدلت بعد القرون الثالثة لكن يف أشياء واحلمد هللا التزال حمتفظني فيها ، ال فرق بني سلف وبني 

وارثه املسلمون خلفا عن سلف ، نعم لكن يف أشياء خلف ، مثال احملافظة على الصلوات يف املساجد هذا ت

يفعلها اخللف ما فعلها السلف ؛ لذلك فأنا أريد أن تنتبه للمالحظة هذه ، االستدالل بالنصوص أقول 

بالنصوص اليت مل جير عليها عمل السلف فهذا خطأ يفتح أمامنا بدعا كثرية جدا نتفق على انكارها فيقيم احلجة 



س األدلة اليت حنن نريد أن نربر واقعنا احلايل ؛ هذا فيما يتعلق باخلروج يف سبيل اهللا ، هذا علينا أصحاا بنف

اخلروج املعروف اليوم لكن يا أستاذ أال ترى معي أنه نرجع بقى لألمر املتفق عليه إنه أنت ذكرت وحنن ال ننكر 

نه يف ناس من أهل العلم وغريهم أيضا هذا إن كثريا من الناس صلحت أحواهلم ذا اخلروج ؛ فأنا لفت نظرك إ

صلحت أحواهلم بغري هذا اخلروج ، أال ترى معي إنه بدل ما خيرج الفرد من هؤالء الذين هم من عامة الناس 

وبالتعبري السوري بدل ما يتشنططوا يعين يبتعدوا عن بلدهم وأهلهم إىل آخره أليس األوىل م أن جيلسوا يف 

ات يف املساجد يدرسون فيها القرآن ، يدرسون فيها السنة ، يدرسون فيها الفقه ، بلدهم كجماعة يتكتلوا حلق

  أليس هذا أوىل من هذا اخلروج ؟

  . ...هذ كالم طيب  :السائل 

بارك اهللا فيك ؛ لذلك حنن ننصح هؤالء وأنا أعرف جيدا بأنه كثري من الذين خيرجون خيرجون لوجه اهللا  :الشيخ 

  را ولكن ولكنال يريدون جزاء وال شكو 

  "أوردها سعد وسعد مشتمل   ما هكذا يا سعد تورد اإلبل  "

فهؤالء املخلصون حنن كالمنا معهم وإال كل مجاعة فيهم مغرضني ؛ هؤالء املخلصون ليتنادوا ليجدوا شخصا  

ا اجتمع م( : يدرسهم القرآن مثال والتجويد يف مسجد من املساجد يف بيت من بيوت اهللا كما قال عليه السالم 

قوم في بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 

  . )وحفتهم المالئكة 
  


